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 519الشريط: 

  - حمتويات الشريط:
  ؟ قرَ القرآن مكتوبة يف ورقة مث حتُ  قية بتالوة آيات منما حكم الرُّ  - 1

ذلك فنجح؟ (بيان  بَ رِ وقد جُ  ،يشربه املريض مثَّ  ؛أ فيه القرآنقرَ قية مباء أو زيت يُ وهل جتوز الرُّ 
  ).00:00:42( .)حكم االستعانة باجلنِّ 

  ).00:06:58( .قاة)؟ (ونصيحة الشيخ للرُّ  إلقناعهيك يف حماورة اجلينِّ ما رأ - 2
بن مع حاجة اال ،بنهاأن يأخذ مال  غ لألبِّ سوِّ يُ  ))َأْنَت َوَماُلَك ِألَبِيكَ (( :هل حديث - 3

  ).00:12:40( ؟إىل هذا املال للزواج أو غريه
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 519الشريط: 

 د هلل والصَّالة والسَّالم على رسول هللا. أمَّا بعد: بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم. احلم

فهذا أحد أشرطة سلسلة اهلدى والنُّور؛ ِمن الدروس العلميِّة والفتاوى الشرعيِّة؛ لشيخنا 
  .-ونفع به اجلميع - حفظه هللا-  احملدِّث العالَّمة: حممد ناصر الدِّين األلباىنّ 

  د أبو ليلى األثرّي.قام بتسجيلها والتَّأليف بينها: حممد بن أمح
  . عشر بعد املائة اخلامسة على واحد تاسعالأخوة اإلميان! واآلن مع الشريط: 

    
 سائل:

  .رعة والصَّ حريَّ األمور السِّ  ،.. أمور
  الشيخ:

  أمور ايش؟
  السائل:

  ة.حريَّ األمور السِّ 
  الشيخ:

  ة.سحريَّ 
  السائل:

خيرج من  - يعين- باألحاديث؛ فبعض اجلنِّ  رع بالطريقة الشرعية اليت وردتنعم، والصَّ 
اإلنس؛ مث يعود مرة أخرى، فباستخدم معه أسلوب الشدة، وبأيت بشريطة بكتب عليها بعض 
اآليات من سورة الربوج، والعشر اآليات األوائل من الصافات، وآية الكرسي، وأحرق هذه 

  إىل املريض بعد ذلك.الشريطة، وأنا أقرأ فيها اآليات؛ فعن جتارب ال يعود الشيطان 
أو الزيت وأقرأ عليه، وأعطيه للمريض،  -مثالً - األسلوب، جبيب املياه  -برضه- ومن نفس 

وأسقيه بدون تسمية، يعين حىت ال ُيسمِّي؛ ولكن أثناء حضور الشيطان أو اجلين الذي البس 
فسه الشخص؛ يعين أثناء الشرب، وهو بيشرب بيكون اجلن موجود؛ يعين مبيكونش الشخص ن

  هو اللي بيشرب، بيكون اجلين موجود؛ فما احلكم يف ذلك شيخ؟
  الشيخ:

ال شك أنَّ احلكم يف هذه الصورة اليت وصفتها هو من األمور اليت تدخل يف عموم قوله 

قية بتالوة آيات من القرآن مكتوبة ما حكم الرُّ  -1
  ق؟ رَ قة مث حتُ يف ور 

 مثَّ  ؛أ فيه القرآنقرَ قية مباء أو زيت يُ وهل جتوز الرُّ 
ذلك فنجح؟ (بيان حكم  بَ رِ وقد جُ  ،يشربه املريض

  ).00:00:42(. )االستعانة باجلنِّ 
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 519الشريط: 

َعٍة َضالََلٌة، َوِإيَّاُكْم َوُحمَْدثَاِت األُموِر؛ فَِإنَّ ُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وََكلَّ ِبدْ عليه الصَّالة والسَّالم: ((
  )).وََكلَّ َضالََلٍة ِيف النَّارِ 

انتشار  :أن من هذه الفنت -وتنوعها ،زمن تكاثر الفنت-  من املالحظ يف هذا الزمان
 - بغري أمسائهم -اأيضً - وادعاء وجود ناس يسمون ، على اإلنس من جهة ط اجلنِّ تسلُّ دعاوى 
  .يعاجلون هؤالء املصابني باجلنِّ  ،مشايخ

على  ط اجلنِّ يف نصوص الكتاب والسنة والسلف الصاحل تسلُّ  - اطبعً - نكر حنن ال ن
عه صرع ظاهر هذه حقيقة ال وقد ال يقرتن م ،-مثالً -رع ى ما يشبه الصَّ سمَّ اإلنس مبا يُ 

 عض من كانوا أصيبوا مبسِّ م قد عاجل بى هللا عليه وسلَّ صلَّ  يبَّ النَّ  ة أنَّ ه ثبت يف السنَّ ألنَّ ؛ ننكرها
  .هلم اجلنِّ 

ما  :ومن ذلك ؛لكننا ننكر كل وسيلة حتدث يف هذه القرون أو يف هذا القرن األخري
  .يات اليت تكتب مث حترق وحنو ذلكمن اآل وصفتَ 

 رَ يْـ خَ (( : معناويتبىنَّ  ،والسنةجوع إىل الكتاب  معنا وجوب الرُّ فأنا أعظ كل مسلم يتبىنَّ 
اتبعوا وال " : معنا قول أصحابه الكرامويتبىنَّ  ))،ملَّ سَ وَ  هِ آلِ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَ صَ  دٍ مَّ حمَُ  ىدَ ى هُ دَ اهلُْ 

  "عليكم باألمر العتيق ،يتمفِ ا فقد كُ تبتدعو 
ذه القواعد اإلسالميَّ  ذه األسس و أن ال يزيد يف  :ةننصح كل مسلم يشاركنا يف اإلميان 

  ا.ذلك إطالقً  ال أكثر من ،إال بتالوة القرآن ؛باإلنس معاجلته مشاكل تلبس اجلنِّ 
س باإلنسان وال استنباؤه واستخباره عن السحر الذي به مكاملة الشيطان املتلبِّ  وال جيوز

  .هذا يدخل يف االستعانة باجلنِّ  ألنَّ  ؛حروأين هذا السَّ  ،هذا املسحور مثالً  رَ حِ سُ 
؛ زمانذي وقع يف هذا الفار المن االستعانة بالكُّ  هو شرٌ  االستعانة باجلنِّ  وال شك أنَّ 

إليهم  ثَ عِ يف بيان سبب من أسباب ضالل املشركني الذين بُ - يقول  - وجلَّ  عزَّ -هللا  ذلك ألنَّ 
نِس يـَُعوُذوَن ِبرَِجاٍل مِّنَ ﴿ :قال ؛- المالة والسَّ الرسول عليه الصَّ  َن اْإلِ اجلِْنِّ  َوأَنَُّه َكاَن رَِجاٌل مِّ

  .1﴾افـََزاُدوُهْم َرَهقً 
  .طلب العالج منهم ،طلب العلم منهم ،ب العون منهملط :هو باجلنِّ  فاالستعاذة

                                 
 ].6[اجلن:  1
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 519الشريط: 

 ؛به كثري من الشباب وفيهم أشخاص نعرفهم متمسكون بإسالمهم يَ لِ فال جيوز إذن ما ابتُ 
أو  ،كتلك املرأة اليت تقتصر على اخلمار دون اجللباب  ؛كني بإسالمهملكن رأيتهم متمسِّ 

  .رينوال جتمع بني األم ،دون اخلمارتقتصر على اجللباب 
ذكرناه  اخلط الذيعلى الء الشباب املسلمني الذين معنا ولذلك فنحن ننصح هؤ 

 من اجلنِّ  أن ال يزيدوا يف معاجلة املصروع أو املصاب مبسٍّ : اببعض أصوله وقواعده آنفً 
  .من قراءة آيات من القرآن الكرميبأكثر 

  هذا ما عندي جوابًا على هذا السؤال.
    

  سائٌل:
 ؛ن اإلنسان حياورهأحتاج إىل يببعض الشياطني  وأ اجلنبعض 

 ؛- ن إسالمهعلِ يُ -يريد أن يسلم  عض اجلنِّ يف ب :مثالً  ؛يقنعهم إنهحىت 
ل أهو الشيطان أو اجلن يس ،وهو نفسه يسأل ،لكن يريد اإلقناعو 

اعه إن ا يف اقنحىت إين أكون سببً  ؛دخل معه يف احلوارأنا أفمن هنا  ؛يريد اإلجابة عليهاأسئلة و 
   .- جلَّ و  عزَّ -شاء هللا 

انت حتتاج إىل إقناع من ك هذه احلالة و  ،ا أو أسبوعني تعرضت إىل حالةمنذ أسبوع تقريبً و 
 - إن شاء هللا- لكن و  ؛اإلطالةعلى  ساحمونا إن شاء هللا-وهذا الرجل  ،من السنةالكتاب و 
   .- خنتصر فيها

 ؛نعم :قال ؟أنت مقاول من اجلن :ت لهفقل ؛ه مقاول من اجلنِّ عي أنَّ هذا األخ كان يدَّ 
بيحضر  ،نعم :قال ؟حيكي - مثالً - ختليه إنك هل تستطيع أنك حتضر هذا اجلن أو  :فقلت له

مسك القلم و  ،على يده اليمني حضرف ؛طيب له: قلت ؛أخليه حيكيو على يدي اليمني 
   .اسأل ما شئت :قال يلو  ؛وسط الورقةيف  "بركاتهالسالم عليكم ورمحة هللا و " :كتبو 

   :بعض األسئلة هسألأفبدأت 
   .امسي كذا وكذاو  ،مسي أبو حممدا :ما امسك؟ فقال

  .سنة 550 :قال ؟ما سنك
   .ماذا تعمل؟ طبيب أعشاب

ما رأيك يف حماورة اجلينِّ  -2
إلقناعه؟ (ونصيحة الشيخ 

 ).00:06:58(للرُّقاة). 
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 519الشريط: 

  - وقعد يعين ايه! قال بعض األسئلة!- 
قد  ؟نك جينأما الذي يثبت يل  ،أريد أن أتكلم معك :قلت له -خالص- يف النهاية 

  كيف.أعرف   أنا بدي ،الذي بيكتب تكون الشخص نفسه
أنا  :فحينما قرأت عليه القران قال ؛فقرأت عليه القران ؛أنت تعرفالقران و  اقرأ عليَّ  :قال

 ،لشيطان نفسهأنا ا ال أنا كذا،ال أنا طبيب أعشاب و و  ،وال أنا أبو حممد ،سهالشيطان نف
أعرف كيف و  ،ربكتلكن جئتك كي أخو  ؛ومل أحضر كي ألبس الشخص ،وجئتك حىت أختربك

   .من اإلنسِ  مخترجهو  تسيطر على اجلنِّ 
 ؛لوولو و  ،الو قرأت مجيعً و  لن تقدر عليَّ  :يقولفكان جيادلين و  ؛ودخلت معه يف حوار

قرأت عليه بعض و  ،كاملة  "الدخان"و ،كاملة  "يس"و ،كاملة  "الصافات"ليه هنا قرأت عو 
 ؛وهنا خرج ،قهرتين ،قهرتين :فقال ؛يمىنأذنت يف أذنه ال - خالص–هاية حىت يف النِّ  ؛اآليات

رأت قو  ؛مل يعدوانصرف اجلين و  ،جئت حىت أختربك ؛أنا مل آت ألتلبس هذا الشخص :قالو 
  .شيء على هذا األخ مل حيضر أيو  ،مرتني على هذا األخ املريض

  شيخ:ال
دي  ؛جديدبالتايل ما عندي شيء و  ؛نا شيئًا جديداً تدما ز  نعم عليك أن تتمسك 

ال تظنن أنك  ."الغاية تربر الوسيلة" :من اليهودال تتمسك بالقاعدة اليت هي منبعها و  ،لفالس
الم يقرؤها السَّ الة و يه الصَّ هذه القراءة اليت كان نبينا عل ،مبا تفعل من أمور أكثر من قراءة القرآن

 :الشيعيبني زيادة ذلك لزيادة و فال فرق بينك يف هذه ا ؛فإذا أنت زدت عليه ،على املصروع
كل هذا يدخل يف   "؛بعد اآلذانالصالة قبل اآلذان و " :يِّـ نوذلك السُّ  "هللا ا ويلُّ أشهد أن عليًّ و "

َوِإيَّاُكْم َوُحمَْدثَاِت األُموِر؛ َفِإنَّ ُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وََكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، (( :ابقعموم احلديث السَّ 
  )).وََكلَّ َضالََلٍة ِيف النَّارِ 

ا نه فالن اجلين الذي كان متلبسً أا كثرية جدًّ مبثل هذه احلكايات أشياء كثرية و حنن مسعنا 
   .وصار بعدين صاحبه ،سلمأصار  ؛نة استطاع أن خيرجه وأنه أسلمهفالن أو فالب

  أحد احلضور:
  وبيصلوا يف مسجد الدعوة يا شيخ!
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 519الشريط: 

  الشيخ:
  نعم؟

  املتحدث:
  بيصلوا يف مسجد الدعوة.

  الشيخ:
   !يستعني به يف معاجلة مصروعني آخرين صاحبه، وصار صارو ه! آ

ْن أََتى َعرَّاًفا مَ ((حرمي التَّ  سول أشدَّ مه الرَّ الذي حرَّ  هذا هو االستعانة باجلنِّ  !يا مجاعة
َقُه ِمبَا يـَُقول؛ فـََقْد َكَفَر ِمبَا أُْنِزَل َعَلى ُحمَمَّدٍ     .))َفَصدَّ

أنت  ".وأنا أسلمت ،ا رسول هللاحممدً  نَّ وأ ،له إال هللاشهد أن ال اأأنا " :لكملا يقول 
  ه.ميكن تصدق
   :السائل

  .هال ما بصدق
  :الشيخ
وخباصة  ،أنا ما قلت عن قصة معينة ،- !هللا يهديك- حكي على قصة معينة أعم أنا ما 
   ه!وميكن ما تصدق"ميكن"،  ه"،ميكن تصدق" :- قلت- وأنا متحفظ - وأين قلت 

؟ وحنن اليوم نعيش إنس بعضنا مع بعض  الصادق من الكاذبجلينِّ متيز أنت افمن أين 
   .بعدين وإذا الرجل بيطلع علينا جاسوس ،سنني طويلة

  السائل:
  أبًدا. من قال أنه مسلم ال أصدقه مهما
   :الشيخ

   !؟إذن كيف تتعامل معه
  السائل:

ما أقول له  !و هللاخرج يا عداخرج ا :وأقول له ،عليه القرآن أأنا أقر  ،أنا ال أتعامل معه
فأنا أقنعه باألحاديث واآليات فقط ال  ؛ولكن إذا طلب مين أن أقنعه باإلسالم ؛أكثر من ذلك
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 519الشريط: 

  يعين ما بطلب منه أي شيء ،يعين ال أطلب منه االستعانة على أحد ،أكثر من هيك
  الشيخ:

  املقصود ال تزد على تالوة القرآن.  
  غيـره!

  - عشر ونصف! إحدى - يا أستاذ تيسري!-الساعة - 
  هللا يبارك فيكم. نعم.

    
  السائل:

  ".أنت ومالك من كسب أبيك" :حديث
  الشيخ: 

  ))َك ِألَبِيكَ َأْنَت َوَمالُ ((
   :السائل

  ، فيه "كسب" كان جاء يف حديث النيب يف صحيح اجلامع.))َأْنَت َوَماُلَك ِألَبِيكَ ((
  الشيخ: 

وإن أوالدكم من   ؛من عمل يده أطيب الكسب كسب الرجل(( :هذاك حديث آخر
  )).كسبكم

  السائل: 
   !تفسري احلديث يا شيخنعم، 

قد يكون مع أن الولد  ،الوالد غري حمتاجاحلق أن يأخذ مال ابنه ولو كان  هل للوالد
  ؟غري ذلك أوأو للبيت حمتاجا للزواج 
  الشيخ:
  ؟اضحو  ،ا احتجت إليهإذ :تفسريه؛ ))َأْنَت َوَماُلَك ِألَبِيكَ (( :حديث
  :السائل

  .مش واضح ،ال

أَْنَت َوَماُلَك ((هل حديث:  -3
ُيسوِّغ لألبِّ أن يأخذ مال  ))بِيكَ ِألَ 

ابنه، مع حاجة االبن إىل هذا املال 
 ).00:12:40(للزواج أو غريه؟ 
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 519الشريط: 

  الشيخ: 
   .- أنا أخطأت-  ))َأْنَت َوَماُلَك ِألَبِيكَ ((

ابنه ويف  ع على حساب مالأما أن يتوسَّ  .إذا هو احتاج إىل مالكأنت ومالك ألبيك 
   .ال جيوز فهذا ظلمٌ  ؛ق على ابنهضيِّ الوقت نفسه يُ 

ر بأن ذكِّ ولكن أريد أن أُ  ؛اآلباءحنن ما نقول هذا حماباة لألبناء على  :ولكن هنا مالحظة
وهو ليس  نه أبوه ماالً فإذا طلب م ؛وقد يكون أبوه كذلك ،ا عليهعً ا موسَّ ا ما قد يكون غنيًّ ابنً 

   ؟ت هذهمفه .عليه أن يفعل ذلكف ؛ده بهوالولد باستطاعته أن مي ،حباجة إليه
  ؟وهذه غري تلك واضح

  ت، أستغفرك وأتوب إليك.سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أن
    


